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Vadehavsfortælling Ib Ivar Dahl Hent PDF Forlaget skriver: Vadehavsfortælling er fem fortællinger, som
skildrer menneskers liv i hele det geografiske område, der er defineret som Nationalpark Vadehavet.

Fortællingerne bygger på et righoldigt kildemateriale, der har givet et levende indblik i dagliglivet såvel som
i dramatiske begivenheder.

Vadehavsfortælling er blevet til i en dramadokumentarisk form eller som faglitterær fiktion med brug af
fiktive personer, der dramatiserer og gør stoffet levende. Sejlads på Vadehavet og marsklandets vandløb var et

kulturbærende element. I disse fortællinger og nedslag i kulturhistorien er fokus holdt på sejladsen.
Tidsrammen er mere end tusind år.

Ib Ivar Dahl er sømand, fortæller og bådfører af kulturhistoriske fartøjer i Det sydfynske Øhav. Klim udgav
hans Øhavsfortælling - tre fortællinger i en smukt indbundet udgave i 2010.

»Tilgangen til stoffet er yderst original og bogværket usædvanlig smukt og sammenhængende. Det er rigtig
godt gået - og særdeles velsejlet.«

 - Berlingske Tidende
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